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รายงานความยั่งยืนประจําปี 256052

บรษิทัฯ ได้ให้ความร่วมมอืและมส่ีวนร่วมด้านภาษกีบัรฐับาลและ
กรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีการด�าเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบ
ถ้วน มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาทีก่�าหนด โดย 

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในประเทศไทยจากรายงานประจ�าปี หน้า 4

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานในด้านความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการจึงมีมติร่วมกันในการ (ข้อความไม่ครบครับ)

5.4 การด�าเนินการด้านภาษี

5.5 การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 8,802 ล้านบาท และได้จ่ายภาษี
ให้รัฐบาล เป็นจ�านวนเงิน(1) 83.1 ล้านบาท

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดับจดัการ
• ก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารความเส่ียงองค์กร 
 (Corporate Risk)
• จัดให้มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงในระดับ

องค์กรอย่างเป็นระบบ 
• แต่งตัง้ และก�ากบัดแูลคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง

ระดบัสายงาน
• ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อ 

การบรหิารความเส่ียงระดบัองค์กร
• ประชมุทบทวนผลการด�าเนนิงาน และมาตรการ

จัดการบริหารความเ ส่ียงให ้สอดคล ้องกับ 
สถานการณ์ ความถีท่กุ 2 เดอืน

คณะท�างานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน
• บ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงระดับสายงาน ก�าหนดแผนงานและผู้รับผิดชอบ
• น�านโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการไปปฏิบัติ
• ตดิตามและรายงานผลการจดัการความเสีย่งระดบัปฏบิตักิารน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
• ประชมุทบทวนผลการด�าเนนิงาน และมาตรการจดัการบรหิารความเสีย่ง

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความถี่ทุก 2 เดือน

โครงสร้างการบริหารความเสีย่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
Enterprise Risk Management Committee

ระดับจัดการ (MD, VP)

คณะท�างานบรหิารความเสีย่งระดบัสายงาน
Functional Risk Management Working Team

ระดับปฏิบัติการ GM/AGM

การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในห่วงโซ่ธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นไปยังพันธมิตรทางการค้า โดยคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่มี
อัตราการหมุนเวียนในการซ้ือขาย 50 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ให้คู่
ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โดยมี
เป้าหมายจ�านวน 636 บริษัทฯ ภายในปี 2560

และในปี 2560 บรษิทัฯ ได้เข้าเยีย่มชมบรษิทัคูค้่าทีไ่ด้เข้าร่วมการ
ประกาศเจตนารมณ์ และเข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นกับ SBG เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการมาตรการป้องกันการทุ
จริตคอร์รัปชั่นกับ SBG จ�านวน 5 บริษัทฯ



GRI-G4 Index : G4-2

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 53

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในประเทศไทยจากรายงานประจ�าปี หน้า 4

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุ่งม่ันในการด�าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านกลยุทธ์                
การด�าเนนิงาน การเงนิ และความสอดคล้องกบักฎระเบยีบปฏบิตัิ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์มีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
จ�าแนกประเภทการจดัการความเสีย่งทีเ่ป็นประเดน็ส�าคญัไว้ ดงันี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

ปัจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงวิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
อุตสาหกรรมรถยนต์แถบยุโรปเริ่มมีการเลิกใช้ฟอสซิลแล้วหันมา 
ใช้พลังงานสะอาดแทน จึงเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ 
ยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีถูกส่งผ่านมายังรัฐบาล
ไทย จงึเกดิการอนมุตัแิผนสนบัสนนุการลงทนุในด้านอตุสาหกรรม
ประกอบรถยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี ้ยังมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยต่ีออตุสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ เช่น การมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีน�้าหนักเบา  
รูปทรง ขนาด วสัดใุหม่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เป็นต้น ซึง่การเปลีย่นแปลง 
เทคโนโลยีเหล่าน้ีถือเป็นความเสี่ยงท่ีอาจส่งกระทบต่อความ
สามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุงานศกึษา
วจิยัและการพฒันาวสัดนุ�า้หนกัเบา รวมถงึส่งเสรมิให้มกีารเรยีนรู ้
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าผ่านการลงมือท�าจริงใน
โครงการศึกษายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั การประหยดัพลงังาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบรับการเข้ามาของระบบอัตโนมัติ  
(Automation System) เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติ และเครื่องจักร
กึ่งอัตโนมัติ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต โดยการส่งเสริมการ 
เรียนรู ้การสมัมนา การไปศกึษาดงูานนอกสถานที ่และทดลองน�ามาใช้ 
ในพื้นที่จริง เพื่อสนับสนุนนโยบาย SBG 4.0  นโยบายลดต้นทุน  
เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ ลดของเสยี รวมถงึช่วยลดอตัราการ
เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน
ด้านราคาสนิค้าและบรกิาร  คณุภาพของผลติภณัฑ์ และตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้า

2. ความเสีย่งจากการปฏบิตักิาร (Operation  Risks)

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการสร้างความเช่ือมั่นด้านคุณภาพ
ตลอดกระบวนการ เพือ่ให้ได้สนิค้าและบรกิารทีย่อดเยีย่ม สามารถ
สร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าได้สูงสุด โดยมกีารเฝ้าระวงัความเสีย่ง 
จากความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงจากก�าลังการผลิต 
ไม่เพียงพอในอนาคต  รวมถึงความเส่ียงปัญหาจาก External 
Provider หรอื Supplier  ซึง่ความเสีย่งเหล่านีอ้าจท�าให้ไม่สามารถ
ผลติและส่งสนิค้าให้กบัลกูค้าได้ทนัเวลา เป็นต้น ดงันัน้ บรษิทัฯ 
ได้จัดท�าแผนบริหารความเส่ียงในด้านการผลิต เช่น การจัดท�า 
แผนส�ารองกรณีฉุกเฉิน การยกระดับการบริหารจัดการด้าน
คุณภาพผ่าน Front line control การวิเคราะห์ความต้องการ 
ล่วงหน้าของลูกค้าพร้อมศึกษาและเตรยีมแผนส�ารองส�าหรบัก�าลงั
การผลิตให้เพยีงพอ การจดัท�าแผนบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรเชงิป้องกนั
และแผนพยากรณ์พร้อมทัง้ส�ารองอะไหล่ทีส่�าคัญให้พร้อม เป็นต้น 
นอกจากนี ้บรษิทัได้ขอการรบัรองมาตรฐานสากลตามเวอร์ช่ันใหม่
ของระบบการจดัการคณุภาพหรอื IATF16949:2016 เรยีบร้อยแล้ว
เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมรีะบบ
ติดตามตรวจสอบภายในเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ตั้งแต่คุณภาพ
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า มีการ
ก�าหนดเป้าหมายงานเสยีหรอื Zero Claim ชดัเจน มกีารส่งเสรมิ
และกระตุน้ให้พนกังานทกุคนมจีติส�านกึด้านคณุภาพ มตีวัแทนฝ่าย
ผูบ้รหิาร (Quality Management Representative) เพือ่ควบคมุ
และก�ากับให้ปฏิบัติตามระบบ จึงท�าให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการ 
กจิกรรม และขัน้ตอนในการด�าเนนิงาน การก�ากบัดแูลด้านคณุภาพ
ผลติภณัฑ์ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั    

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ถงึแม้ในปี 2560 อตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมเครือ่งจกั
กลการเกษตรจะมแีนวโน้มทีเ่ตบิโตดขีึน้ แต่บรษิทัในกลุม่สมบรูณ์
ยังคงให้ความส�าคัญในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้
ด�าเนนิธรุกจิภายใต้นโยบายทางการเงนิอย่างระมดัระวงั ท้ังในส่วน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และการบริหารควบคุมความผันผวนจาก
อัตราแลกเปล่ียน เพื่อให้บริษัทด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวม
ทั้งสามารถลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตโดยยังคงความ
สามารถในการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง



GRI-G4 Index : G4-2, G4-HR6, G4-HR9

รายงานความยั่งยืนประจําปี 256054

โดยในปี 2560 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อยู่ที่ 0.5 เท่า ซ่ึงลดลงต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา และในส่วนของ
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทได้มีการท�า
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) 
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการน�าเข้าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์จากต่างประเทศ และส�าหรับในส่วนของวัตถุดิบที่น�าเข้า
จากต่างประเทศน้ัน ด้วยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ สามารถด�าเนิน
การปรับราคาสินค้า ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบและ
อตัราแลกเปลีย่นได้ ซึง่จะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
    (Compliance Risks)

บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามกฎระเบยีบด้านธรุกจิ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเช่ือม่ันด้านคุณภาพของสินค้า
และบรหิารตลอดกระบวนการ จงึมกีารเฝ้าระวงัความเสีย่งส�าคญั
เช่น การร้องเรียนจากการส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ
รวมถึงสินค้าช�ารุดเสียหายระหว่างการขนส่งไปยังลูกค้า ดังน้ัน
บรษิทัฯ ได้จดัให้มทีมีผูเ้ชีย่วชาญทางกฎหมาย เพือ่ศกึษาข้อจ�ากดั
ของกฎหมายต่างๆ  ประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์  มีการ
ติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบ รวมถึงอุปสรรคต่อการขยายตัว 
ขององค์กรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  มกีารจดัท�าประกนัภยั 
ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) 
เป็นต้น

ส�าหรับประเด็นด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิง
แวดล้อม บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการดแูลคณุภาพชวีติพนกังาน  
ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ รวมถึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัด้านผลกระทบต่ออาชอีนามยั ความปลอดภยั 
และสิง่แวดล้อม จงึได้ก�าหนดนโยบาย ตวัช้ีวดั แผนงานประจ�าปี 
และผูรั้บผดิชอบ กล่าวคอืในด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
ผูบ้รหิารได้ประกาศนโยบาย “สถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่น 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” โดยมีเป้าหมายอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์ มีการจัดท�ากลยุทธ์ลดและป้องกันอุบัติเหตุตาม
แนวทาง 3E ( Engineering, Education, Engineering)  
โดยได้ด�าเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ เช่น Near Miss  
Accident Report, View Point, กจิกรรมค้นหาและขจดัอนัตราย 
(Completely Check Completely Find out) , การส�ารวจความ
ปลอดภัยโดยฝ่ายบริหาร (Safety Shop Floor Management,  
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture), 
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องจักร (Machine  

Safety), กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week), 
กิจกรรม 5S/ข้อเสนอแนะ/ไคเซน เป็นต้น ส�าหรับการดูแล 
ส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ได้ขอการรับรองมาตรฐานสากลตาม
เวอร์ชัน่ใหม่ (Upgrade) ของระบบการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม
(ISO14001:2015) เรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2560 โดยมีการฝึกอบรม 
ประเมนิความเสีย่ง/ลกัษณะปัญหาด้านสิง่แวดล้อมและวงจรชวีติ
ผลิตภัณฑ์ จัดท�าโครงการกิจกรรมต่างๆ (อาทิเช่น มีการตรวจวัด
คณุภาพสิง่แวดล้อม (อากาศ น�า้เสยี) ทัง้ภายในโรงงานและชมุชน 
มีโครงการลดการใช้พลังงานและของเสียต่างๆ มีการปรับปรุง 
หรอืน�าเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและประหยดัพลงังาน
เข้ามาติดตั้งในโรงงาน) การควบคุมการด�าเนินงาน (Operation 
Control) มีการตรวจติตตามภายในเป็นระยะ มีการทบทวนโดย
ฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

5.6 การปฏิบัติด้านแรงงาน
  และสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยเคารพ
กฎหมาย วฒันธรรม ประเพณ ีและค่านยิม ในการปฏบิตัต่ิอพนกังาน 
และผู้ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง 
การหลกีเลีย่งการมส่ีวนเกีย่วข้องในการละเมดิสทิธมินษุยชน

• การปฏิบัติด้านแรงงาน
 บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

อย่างเป็นระบบ ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และ 

ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเอง

ผ่านระบบพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และมีระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานสามารถ

สร้างคุณค่าให้กับตนเอง องค์กร และสังคมได้ นอกจากนี้  

แนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  

ยังมุ ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทางเพื่อรับฟังและรวบรวม 

ความคิดเห็นของพนักงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบงาน  

สภาพแวดล้อมในการท�างาน และสวัสดิการส�าหรับพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่าง

เคร่งครัด และจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งประกอบด้วย

ตัวแทนพนักงานจากฝ่ายหรือแผนกต่างๆ ของบริษัท เพื่อร่วม

หารือประเด็นด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมทั้งสิทธิแรงงาน

อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกเดือน 
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